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Zomeractie een succes
De eerste twee uitstapjes van de
zomeractie zijn naar Intratuin in
Halsteren en naar de
Stadsbeiaardier in Roosendaal
geweest . Via een toeristische
route door de bossen en de
weilanden in de omgeving van
Bergen op zoom en Roosendaal
reden we heen of terug. De
deelnemers hebben de activiteiten
met een gemiddelde van 8,5/10
punt gewaardeerd. De zomeractie
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Bezoek Intratuin
van Zorg om Zorg is voor leden en
in het bijzonder voor alleenstaande ouderen en voor degenen die ook wel eens op stap willen,
even er tussenuit. Maximaal 15 personen kunnen tegelijkertijd deelnemen. Ga gezellig mee,
maar meld je tijdig aan. Meer informatie over deze zomeractie zie bijgevoegd programma.
Opgeven kan via 06-20255529 of via zomeractie@zcputte.nl

Bijeenkomst flitsvrijwilligers
Let op! De bijeenkomst van 20 augustus wordt verplaatst naar 10 september aanstaande.
In verband met de vakantieperiode bleek de voorgestelde datum niet goed gekozen. Wij gaan die
middag een (aangepaste) wandeling maken door het Putse landschap, picknicken en een drankje
ter afsluiting. Wil je deze dag reserveren? Meld je aan via 06-20255529 of stuur een email naar
secretariaat@zcputte.nl.

Vier woningen gezocht….
Met een informatiebijeenkomst op 11 juli jl. is een team van flitsvrijwilligers van Zorg om Zorg
gestart met het project over “Langer Zelfstandig Wonen”. Het is de bedoeling dat inwoners van
Putte in de toekomst via Zorg om Zorg gratis advies kunnen krijgen over hoe hun woning kan
worden aangepast en waar ze op moeten letten zodat ze langer veilig zelfstandig kunnen blijven
wonen. In dit najaar organiseert het team workshops voor inwoners van Putte. Hiervoor krijgen
alle inwoners van Putte in november aanstaande informatie thuisbezorgd. Het team van
flitsvrijwilligers is zich nu aan het voorbereiden op hun rol. Graag willen zij ervaring opdoen
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tijdens hun inwerkperiode. Daarom zoeken we vier woningen waar we een adviesrapport over
kunnen opmaken. De woningen die we zoeken zijn woningen ouder dan 30 jaar. Het kunnen
kleinere vrijstaande woningen, rijtjeswoningen of twee-onder-een-kap-woningen zijn. Heeft u
zo’n woning meld je dan aan. Aan het advies zijn geen kosten verbonden. Doe mee en zorg dat
de flitsvrijwilligers zich goed kunnen voorbereiden. Je kunt je hiervoor aanmelden bij de
Zorgcoöperatie. secretariaat@zcputte.nl of bel: 06-20255529.

Ontwikkeling ontmoetingscentrum
De voorbereidingen voor de opzet van een ontmoetingscentrum voor jong en oud zijn in volle
gang. Winny de Graaf neemt als vrijwilliger van Zorg om Zorg de coördinatie voor haar rekening. In
september starten we met enkele dagdelen. Het bestuur van Zorg om Zorg heeft een verzoek
gericht aan Burgemeester en Wethouders om te onderzoeken of het gebouw van Duimelotje /
Ratjetoe aan de Hogebergdreef op termijn geschikt zou kunnen worden gemaakt voor het
ontmoetingscentrum. Tevens start het dagelijks bestuur van Zorg om Zorg gesprekken met het
dagelijks bestuur van KBO-Putte over het bundelen van krachten voor de exploitatie van het
ontmoetingscentrum. Op 19 augustus aanstaande tekenen beide organisaties hiervoor een
convenant. In het najaar starten Zorg om Zorg en de KBO oriënterende gesprekken met de
gemeente Woensdrecht over de voorwaarden voor de inrichting van een ontmoetingscentrum.

Putte repareert
Als onderdeel van het ontmoetingscentrum starten we op 14 september aanstaande met het
reparatiecafé. Vijf enthousiaste flitsvrijwilligers willen u helpen met kleine reparaties aan
elektrische apparatuur of andere attributen. We hebben een sponsor gevonden voor een set
gereedschappen. Helaas heeft de sponsor de volgende artikelen niet in het assortiment:
 Staalborstel
 Stekkers en knipschakelaars
 Zaklantaarn

 Assortiment kleine boutjes en moertjes
 Assortiment ringetjes

Wie kan ons aan deze artikelen helpen? Indien u één of meerdere van deze artikelen beschikbaar hebt
voor het reparatiecafé, dit graag melden aan: Peter Nuijten. Emailadres: p.nuijten@zcputte.nl . Tel:
0651428256

Agenda
11 september om 12.30 uur tot 16.00 uur: afsluiting zomeractie. Zorg dat je erbij bent. Een middag vol
herinneringen uit het verleden van Putte met sfeervolle muziek, een hapje en een drankje. Reserveer deze
datum alvast in je agenda.

Cadeaubon
Soms is het moeilijk om een cadeau voor iemand te vinden. Geef aan iemand die nog geen lid is van
de zorgcoöperatie een cadeaubon ter waarde van 1 jaar lidmaatschap van “Zorg om Zorg”. Een
cadeaubon voor een eenpersoonshuishouden kost € 12,-. Voor een meerpersoonshuishouden
betaalt u € 18,- . Een cadeaubon kunt u bestellen via: secretariaat@zcputte.nl
of bel: 06 20 25 55 29. Betaling contant bij aflevering.
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